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 3 قمر  ةالفني اتاإلرشاد وثيقة

 بأهداف الخاص 6.3.2 للمؤش  

 :(SDG 6.3.2) المستدامة التنمية

 الجوفية المياه عن واإلبالغ )الرصد( مراقبةال
ي إطار 

 
ا من اإل جودةنوعية أو المتعلق ب SDG 6.3.2 مؤش  الف

ً
بشأن معالجة التحديات  ةالفني رشاداتالمياه المحيطة ، تقدم هذه الوثيقة مزيد

ي تواجه المراقبة واإلبالغ عن المياه الجوفية. وهي مصاحبة لمنهجية خطوة بخطوة وهي واحدة من سلسلة من الوثائق ودراسات الحالة ال
ي الت 

ت 

 
ً
. تم إنشاء هذه الجوانب محدد حولتوفر إرشادات فنية أكثر تفصيال  للتعليقات الواردة من  وثائقة من منهجية المؤش 

ً
بيانات ال حملةاستجابة

ها متاحة عىل 2017لعام  يةاألساس  ) https://communities.unep.org  6.3.2المؤش  الخاصة بلمعرفة ا منصة. هذه الموارد وغثر

)display/sdg632/. 

الممارسير  الذين يسعون للحصول عىل مزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق منهجية المؤش  للمياه الجوفية وكيفية هدف هذه الوثيقة ستت

ي بلدهم. ا
 
 : لوثيقةتعزيز مراقبة المياه الجوفية ف

 الجوفية.  ياهسطحات الممطبقات المياه الجوفية وتحديد  عيير  قدم إرشادات حول تت. 1

 مياه الجوفية. ستعرض خيارات أخذ عينات الت. 2

 جودة المياه الجوفية. عن  2والمستوى  1المستوى اإلبالغ عند و  ايثر اقش اختيار المعتن. 3

 المقدمة

ي تم جمعها ل
جودة المياه المحيطة عىل المستوى ل عن الوضع الحالي معلومات كافية  SDG 6.3.2 مؤش  ليجب أن توفر بيانات المراقبة الت 

، ويجب أن تسمح بتحديد ا ي
ي جميع أنحاء البالد، ايثر . وهذا يتطلب بيانات لمجموعات المعمد التجاهات طويلة األ الوطت 

 
األساسية من المواقع ف

ي عام  بيانات عالمي حملة أول ت ويجب أخذ القياسات بطريقة موحدة ومتسقة. كان
 
أقل إنتاجية بكثثر للمياه الجوفية من المياه السطحية،  2017ف

. تستكشف  مياهها حيث أبلغ عدد أقل من البلدان عن جودة  ي
ي الماض 

 
كة ومتسقة لمثل هذه األنشطة ف ا وكان سمة مشث 

ً
الجوفية. هذا ليس مفاجئ

ية لتوفثر معلومات أفضل عن جودة المياه المحيطة ، وكيف يمكن المياه الجوف مراقبةهذه الوثيقة سبب ذلك ، وتوضي بكيفية تعزيز برامج 

 .عن المياه الجوفية أكثر قوة وقابلية للمقارنة بالغجعل اإل 

كث   الجوفية المياه رصد أو مراقبة تعد لماذا  السطحية؟ المياه من صعوبة أ

ي تجعل برامج مراقبة جودة المياه ال توفر 
ي اعتبار اهناك العديد من األسباب الت 

ي يجب أن توفرها. ينبغ 
أو دائرة سلسلة ك  لمراقبةالمعلومات الت 

اتيجية المراقبة بدًءا ،  (UNECE, 2000) مستمرة  باسث 
ً
معالجة ،  التحليل،  أخذ العينات،  تصميم الشبكة،  من احتياجات المعلومات ومرورا

ي ،  البيانات
 
ي السلسلة )الشكل  حلقةأو  واحدة  الوقت المناسب. إذا لم يتم تنفيذ خطوةالتحليل واإلبالغ لتوفثر المعلومات بطريقة واضحة وف

 
ف

ي  ( بشكل مناسب1
 
كة ف ي توليد بيانات مفيدة. المساهمات المشث 

 
 :من تنشأ  الفشلعملية ، فقد تفشل العملية برمتها ف

 ؛ مراقبةنامج اللث   المعلوماتو أهداف  عدم تحديد احتياجات• 

ي تصميم الشبكات ؛عدم مراعاة • 
 
 اإلعدادات المادية ف

ي التخطيط • 
 
 لجمع العينات ومعالجتها وتخزينها وتحليلها ؛غثر الكاف

 وضمانها ؛ )السيطرة النوعية( انعدام مراقبة الجودة• 

 سوء إدارة وتفسثر البيانات الناتجة ؛• 

 وتعديل التصميم إذا لزم األمر.  ستعراض النتائجا، المراجعةانعدام • 

المياه المحيطة وتحسينها تعمل ، باستخدام  نوعيةهو توفثر آلية لتحديد ما إذا كانت الجهود المبذولة للحفاظ عىل  6.3.2لهدف المحدد للمؤش  ا

ي سيكون لها أهدافها الخاصة.  )الرصد( البيانات المستمدة من برامج المراقبة
 الوطنية ، والت 
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 Chapman et al. (2005) .راقبة جودة المياه: مخطط انسيابي لتصميم برنامج م1الشكل 

ا جوهرًيا ع
ً
اتلل  ن ذلك بالنسبةيختلف تحدي مراقبة جودة المياه الجوفية اختالف نهر صورة األ يمكن أن توفر مراقبة ا. (IAH, 2017) نهار والبحثر

 مركبة لمستجمعات المياه الواسعة ، مما يعمل عىل التخلص من تأثثر العوامل المحلية لمحطة أخذ العينات. والعكس صحيح بشكل عام بالنسبة

ي يمكن أن يهيمن عليها تأثثر العوامل المحلية 
ةللمياه الجوفية ، الت  ، مستجمعات  ، مثل تلوث رأس البثر ، أعماق اآلبار ، معدالت الضخ الخطثر

ويجب المياه الفورية وبروتوكوالت أخذ العينات. يمكن أن يؤدي ذلك إل تشويه الصورة األوسع لجودة المياه الجوفية لطبقة المياه الجوفية ، 

 .فهمها وأخذها بعير  االعتبار

ي الم
 
عرفة الهيدروجيولوجية ، مما يضعف تصميم شبكة بالنسبة للمياه الجوفية ، غالًبا ما يتم استكمال القيود العامة الموضحة أعاله بنقص ف

ي بعض األحيان إل أن مراقبة المياه الجوفية قد تم تأسيسها من قبل متخصصي المياه السطحية كإمت
 
داد المراقبة وتفسثر النتائج. يرجع ذلك ف

ي كثثر 
 
ي الجيولوجيا المائية بشكل مناسب ؛ ف

 
نامج المياه السطحية الموجود دون النظر ف من األحيان ال توجد المعلومات الهيدروجيولوجية لث 

ة المياه الجوفية. هذا مهم ألن طبقات المياه الجوفية ، و  ا من  مسطحاتالالزمة أو خث 
ً
ي تحتوي  ها ، عادة ما تكون أكثر تعقيد

المياه الجوفية الت 

ي جذب ال
 
مياه الجوفية كمصدر لإلمداد. إذا كانت طبقات المياه المياه السطحية وأقل بكثثر من الوصول ألخذ العينات. يساهم تعذر الوصول ف

ي الوصول إليها ، فمن المرجح أن تتمتع بجودة مياه طبيعية جيدة )مع بعض االستثناءات( وتكون محمية من األنشطة 
 
الجوفية أقل سهولة ف

ي 
 
ي أن جودة المياه الجوفية يمكن أن تستغرق  الجوفية طبقة المياهالملوثة عىل سطح األرض. ولكن بمجرد تلوثها ، فإن الحركة البطيئة للمياه ف

تعت 

 . ي
 
ا للتعاف

ً
 عقود

ات إقامة أطول بكثثر من المياه السطحية. يتيح هذا وقت  إلحداثمعظم المياه الجوفية لها فث 
ً
يائيةا ا الكيميائية بير  المياه الجوفية -لتفاعالت الفثر 

ي تشكل طبقة المياه الجو 
ي للماء مع تدفقه )البطيئة الحركة والمواد الت 

كيب الكيميائر (. من وجهة نظر Chilton, 1996فية ، ويمكن أن يتغثر الث 

ي الحركة البطيئة ، بشكل عام ، أنه يجب أخذ عينات من المياه الجوفية بشكل أقل تكراًرا من المياه السطحية ، ولكن مراقبة أو الرصد ال
، تعت 

(. عالوة عىل ذلك ، فإن عمق طبقات IAH, 2017ة قد يتطلب كثافة أكث  ألخذ العينات )لجودة المياه الجوفي نموذجيةالحصول عىل صورة 

ي تم الحصو 
ل عليها. المياه الجوفية وتعقيدها تحت السطح له تأثثر كبثر عىل اختيار نقطة أخذ العينات لشبكة المياه الجوفية وتفسثر النتائج الت 

ي يمكن أن تؤدي العينات المأخوذة من اآلبار القر 
 
طبقة المياه يبة إل نتائج مختلفة للغاية ، خاصة إذا كانت تسحب المياه من أعماق مختلفة ف

 أو حت  من طبقات المياه الجوفية المختلفة.  الجوفية

 الجوفية ياهالم سطحاتم وتحديد الجوفية المياه طبقات عيي   ت

ا إل أحواض األنهار و  (RBDs) مياهال( إنشاء مناطق حوض 1منهجية  6.3.2لمؤش  منهجية اتتضمن أول خطوتير  ل
ً
( تحديد المسطحات 2استناد

ي هذا تحديد موقع طبقات المياه الجوفية المنتجة وكيف يمكن تقسيمها إل مسطحات 
 ياهمللالمائية داخلها. بالنسبة للمياه الجوفية ، يعت 

للمياه الجوفية تشكل الوحدات المنفصلة المصنفة إما "جيدة" أو  تمسطحاجوفية. أما بالنسبة للمياه السطحية ، فإن العنارص المعرفة بأنها ال

 .""غثر جيدة
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ي ، يعات البيئية لالتحاد األوروئ  ها من الدول المتحالفة مع التش  ي وغثر ي االتحاد األوروئ 
 
ي بعض البلدان ، وال سيما الدول األعضاء ف

 
تم بالفعل  ف

ة من خالل المسوحات الجيولوجية الوط اماتها بتحديد مسطحات المياه الجوفية. يساعدهم بذل جهود كبثر نية أو الوكاالت البيئية للوفاء بالث  

ي    ع عىل القيام بذلك بطريقة متسقة وقابلة  رشاد اإل ي الداعم للتش 
ة الالزمة للقيام بذلك (EC, 2004للمقارنة الفت  ( ، لكن متطلبات البيانات والخث 

ة. ومن المرجح أن يكون لهذه البلدان  ا لمراقبة جودة المياه الجوفية ، ويتم تشجيعها عىل استخدام وحدات اإلبالغ نفسها كبثر
ً
برامج متطورة جد

ي 
 
 . 6.3.2المؤش   اإلبالغ عنف

عرف مواقع طبقات المياه الجوفية وأهميتها كمصادر للمياه الجوفية. ومع ذلك ، فإن طبيعة أنظمة
ُ
تدفق  بالنسبة للعديد من البلدان األخرى ، ت

ي 
 
ي المياه الجوفية وتذهب إليها  - طبقات المياه الجوفية تلكالمياه الجوفية ف

ا وقد ال تكون هناك م -حيث تأئ 
ً
تطلبات قد ال تكون معروفة جيد

مدى مالءمة نقاط أخذ ، المياه الجوفية. قد تكون برامج المراقبة الحالية شديدة التباين من حيث تغطية الشبكة  مسطحاتوطنية لتحديد 

قليل من . قد تعرف دول أخرى أقل عن طبقات المياه الجوفية والمياه الجوفية ، وقد يكون لديها الايثر تكرار أخذ العينات واختيار المع، العينات 

معدومة ، وندرة البيانات حول جودة المياه الجوفية. قد ال يكون لدى بعض البلدان بيانات رصد عىل قد تكون المراقبة المنتظمة أو وسائل 

 اإلطالق ، ولكن لديها تطلعات لتطوير برنامج لمراقبة جودة المياه الجوفية. 

ي جميع هذه الحاالت ، كأساس لتحديد طبقات المياه الج
 
وري تطوير نماذج هيدروجيولوجية ف وفية وفهم أنظمة تدفق المياه الجوفية ، من الض 

وز طب ا من خريطة توضح المدى السطحي لث 
ً
المياه الجوفية المختلفة وغثر طبقات المياه  قاتمفاهيمية بسيطة. قد ال تكون هذه أكثر تعقيد

(. هذا 2اتجاهات التدفق ومواقع التضيف )الشكل ، سام أصول المياه الجوفية الجوفية ، والمقاطع العرضية البسيطة. يجب أن توضح هذه األق

ا أن يكون مص
ً
 من األمطار أو من المسطحات المائية السطحية ، من المحتمل أيض

ً
دًرا أمر مهم ، ألن مصدر التغذية ، الذي يمكن أن يكون تسلًل

ي 
 
ي تدهور الجودة. وبالمثل ، فإن مواقع  ، وبالتالي يساهم ةالجوفي لمياهطبقات المدخالت التلوث ف

 
ات أو  ،األنهار  ،الينابيعإل  تضيفالف البحثر

ي الرطبة
ي تؤثر فيها نوعية المياه الجوفية الضعيفة عىل المستقبالت )الشكل  إل، أو األراض 

 (. 2آبار المياه ، هي النقاط الت 

 

مواقع  تغذية المياه الجوفية ، واتجاهات تدفق المياه الجوفية  المياه الجوفية ، ةت طبقبروزا: نموذج هيدروجيولوجي مفاهيمي بسيط للمساعدة في تصور 2الشكل 

 ونقاط التصريف

وجية ، ربما تكون معدة للتنقيب عن حت  عندما ال تتوفر النماذج الهيدروجيولوجية المفاهيمية، فإن جميع البلدان تقريًبا لديها خرائط جيول

ي من المرجح أن توفر طبقات ال
ي وتحديد تلك الت  مياه المعادن أو للتنقيب عن النفط. من هذه ، يمكن رؤية األنواع الرئيسية للتكوين الجيولوج 

واسع لتوفثر المياه. إذا لم يكن لدى الوكالة الجوفية المنتجة. بالطبع ، يمكن تأكيد ذلك بسهولة إذا تم استخدام طبقات المياه الجوفية عىل نطاق 

ي ، أو من جامعة 
ي الوطت  ي مجال المياه الجوفية ، فيجب طلب الدعم للقيام بذلك من المسح الجيولوج 

 
ة ف المسؤولة عن المراقبة نفسها خث 

كة استشارية مناسبةمن محلية أو   .ش 

المياه الجوفية للسماح بوصف الجودة المحيطة. تتوج  منهجية  مسطحاتالقائمة عىل أحواض األنهار ، يجب تحديد  RBDsضمن حدود 

أنه ، من الناحية المثالية ، يجب تحديد حجم المسطحات المائية للتأكد من أنها متجانسة من حيث جودة المياه ، ويمكن تصنيفها  6.3.2المؤش  

ذلك ، كما تم توضيحه ، يمكن أن تكون طبقات المياه الجوفية معقدة وبعيدة (. ومع 1 رقم رشاداتوثيقة اإلباستخدام نقاط مراقبة قليلة نسبًيا )

جوفية ، يجب أن تكون أنظمة تدفق منفصلة ال تتحرك فيها المياه  ياهعن التجانس. عندما يتم تقسيم طبقة المياه الجوفية إل مسطحات م

 تقسيم . الجوفية عث  الحدود. يمكن أن يوفر ما يىلي معايثر مفيدة لمثل هذا ال
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ي حالة وجود بيانات كافية يمكن من خاللها إعداد خرائط لمستوى المياه الجوفية ، يمكن تحديد ال• 
 
بفواصل تدفق المياه الجوفية.  مسطحاتف

ي طبقة مياه جوفية تعلو  مسطحاتثالثة  3يوضح الشكل 
 
 . مع ذلك ، عىلالمغطاة أدناهطبقات الس مصخور غثر منفذة وتغ فوقمائية جوفية ف

عكس حدود المسطحات المائية السطحية ، فإن حدود مسطحات المياه الجوفية المحددة بهذه الطريقة قد ال تكون ثابتة ويمكن أن تتحرك 

 التغذية عىل المدى الطويل وآلثار الضخ من اآلبار بالقرب من الحدود. و بشكل موسمي ، استجابة لتغثر المناخ 

 

 المياه الجوفية المحددة بفواصل التدفق مسطحات. 3الشكل 

ي كثثر من الحاالت تتبعها • 
 
ي ف

ي حالة عدم توفر هذه البيانات ، يمكن أن تستند الحدود إل مستجمعات المياه السطحية ، والت 
 
المياه  انقساماتف

 بهذه الطريقة.  تم تحديدها مياه الجوفية لمن ا مسطحير   4الجوفية. يوضح الشكل 
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 المياه الجوفية انقسامات: مسطحات المياه الجوفية محددة بمستجمعات المياه السطحية و4شكل ال

الجيولوجية الرئيسية مادة غثر منفذة ضد طبقة المياه الجوفية ، مما يحد من تدفق المياه الجوفية ، فقد يشكل ذلك  خطاءعندما تجلب األ • 
ي الشكل 

 
ا مناسبة. ف

ً
ا حدود

ً
ا(  مسطحير  إل  ةغثر المحصور  يا العل المياه الجوفيةطبقة نقسم ت،  2أيض

ً
من المياه الجوفية )أحدهما صغثر جد

ي 
 
. ف  إلعاقة تدفق المياه الجوفية. لخطأ  ، ال يكون إزاحة ا ةاألساسي ةالمحصور  طبقة المياه الجوفيةبسبب خطأ كبثر

ً
 كافيا

ي تش• 
ة نسبًيا الت  ي حالة طبقات المياه الجوفية الضحلة الصغثر

 
كلت بواسطة رواسب غرينية أو رملية جليدية وتعلوها طبقة صخرية أقل نفاذية، ف

 يمكن أن تشكل طبقة المياه الجوفية بأكملها حينها 
ً
 مائًيا جوفًيا.  مسطحا

ي أنه حت  من غثر المحتمل ت
ي اختالف الجودة ، والحركة البطيئة ، تعت 

 
مثيل المسطحات إن تعقيدات طبقات المياه الجوفية ، أبعادها الرأسية ف

ة نسبًيا من المياه الجوفية بشكل صحيح بواحدة ، أو حت  عدد قليل من نقاط المراقبة  .الصغثر

أي توجد تكاد غالًبا ما تتمثر  البلدان القاحلة وشبه القاحلة بطبقات المياه الجوفية الواسعة ولكن المياه السطحية قليلة أو معدومة ، بحيث ال 

 منحدود لمستجمعات المياه 
ً
المياه الجوفية. عالوة عىل ذلك ، غالًبا ما تكون طبقات المياه الجوفية هذه عميقة  مسطحأو  RBD لتعريف أيا

ي كثثر من األحي
 
 من العقود. ف

ً
ات بقاء المياه الجوفية بالقرون بدال ان ، ال وسميكة ومستوية مع تدرجات منخفضة من المياه الجوفية ، وتقاس فث 

ة  تغذيةيتلقون  ي ظل الظروف المناخية الحالية. غالًبا ما يتم استغالل موارد المياه الجوفية "األحفورية" أو غثر المتجددة  كبثر
 
للمياه الجوفية ف

ات الجودة المحتملة من  ة من حيث كمية المياه. ومع ذلك ، فهي محمية بشكل جيد ضد تأثثر هذه بشكل كبثر ، مع وجود تحديات إدارية كبثر

األرض ، ولن تتغثر جودة المياه الجوفية إال ببطء شديد. لذلك ، من المناسب االستفادة من وحدات اإلبالغ القائمة عىل  األنشطة عىل سطح

ي يمكن أن تتمثر   6.3.2للمؤش   ةالجوفي طبقة المياه
ا أحد األمثلة القليلة عىل مسطحات المياه الجوفية الت 

ً
ي قد تكون أيض

لهذه اإلعدادات ، والت 

 من نقاط أخذ العينات. بعدد صغثر 

ا طبقات مياه رملية وحص
ً
ورية. داخل هذه المناطق القاحلة ، توجد أيض أصغر حجًما وأكثر ضحالة ، وغالًبا ما ترتبط بقاع وية لكن كلمة تحذير رص 

ة للمجتمعات المحلية فيما يتعلق بإمدادات الم ياه األنهار الجافة واألودية والواحات. وقد تكون طبقات المياه الجوفية هذه ذات أهمية كبثر

منفصل  مسطح فية ونوعيتها. قد يكون كل منها عبارة عنالمياه الجو  كميةوالزراعة المروية المكثفة ، مع ما قد ينتج عن ذلك من أثر كبثر عىل  

التالي وسيحتاج إل مراقبة أكثر تواتًرا تتوافق مع الضغوط المحلية واالستجابات األكثر شعة ألنظمة المياه الجوفية غثر متصل بللمياه الجوفية 

   الضحلة هذه. 

 طبقة المياه الجوفية تتلق  ة الجوفية المحتملة ، بواسطة الحدود الدولية. قد يمكن عبور طبقات المياه الجوفية ، وبالتالي المسطحات المائي

ي بلد  التغذية
 
ي  ما  ف

 
ا ف

ً
ي تحديد ما إذا كان من المحتمل  بلد وتنتج تضيف

 
مجاور. مرة أخرى ، يمكن لنماذج المياه الجوفية المفاهيمية أن تساعد ف

ي ( ، وإذا حدث ذ(Lipponen & Chilton, 2018 حدوث ذلك
 
 مجال الرصد أو  لك ، فقد يتطلب األمر تبادل المعلومات عث  الحدود والتعاون ف

  المراقبة. 

 الجوفية المياه عينات أخذ نقاط اختيار

ي اختيار الموقع العام لنقاط المراقبة لتعكس قدر اإلمكان 
المياه الجوفية بأكمله،  مسطحإذا كان هناك عدد جيد من خيارات أخذ العينات ، فينبغ 

 نظام تدفق المياه الجوفية خ
ً
لمستقبل الموضح أعاله. باإلضافة إل ذلك ، قد تحتاج الشبكة إل مراعاة توزي    ع السكان ا -المسار  –المصدر اصة

ي ، مع  
ا إل م كثافات أكث  منواستخدام األراض 

ً
ية والصناعية. قد يحتاج االختيار أيض راعاة نقاط المراقبة حيث تنتش  الضغوط الزراعية والحض 

ي يمكن أن تؤثر عىل جودة المياه الجوفية وموثوقية أخذ العينات. يجب عدم استخدام أي  الخطرةالعوامل الموضعية 
حول نقطة المراقبة والت 

 .نقاط مراقبة تتعرض لخطر جسيم بهذه الطريقة
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ي تزود المياه  اطيؤثر اختيار نوع نق
ا عىل الموثوقية والتمثيل. يمكن أخذ عينات من المياه الجوفية من اآلبار الموجودة الت 

ً
أخذ العينات أيض

لية ( 1من الينابيع أو من آبار المراقبة المخصصة لهذا الغرض. لكل منها مزايا وعيوب )الجدول أو الري أو الصناعية، ، البلدية ،لالستخدامات المث  

ي سياق البيئة الهيدروجيولوجية المحلية. فيما يتع
 
ا ف

ً
 لق بالجوانب العملية والتكلفة والجوانب التقنية. كما يجب فهمها أيض

 

 خصائص نقاط أخذ عينات المياه الجوفية المحتملة 1الجدول 

 العيوب المزايا نقطة أخذ العينات
 اتالعين ألخذ  رخيصة وسهل • بثر اإلمداد البلدي 

 والزيارات المنتظمة تكرار أخذ العينات •

ي  •
 
 طبقة المياه الجوفيةتضيف عالي ، يمثل الجودة ف

 المضخات تعمل عادة •

 بيانات السالسل الزمنية الحالية ديهقد يكون ل •

احتمال وجود بنية غثر مؤكدة ومصدر للعينة ، مياه مختلطة من  •
 عدة أعماق

ي طويل محتمل بعد حدوث التلوث •
 تأخر زمت 

ي ، انحراف التغطية المكانيةالمواقع ثابتة حسب التو  •
 زي    ع السكائ 

كة المياه بأخذ العينات •  قد ال تسمح البلدية / ش 

 ديهكأول ثالثة أعاله ، ولكن أقل احتماال أن يكون ل • بثر الري
 سالسل زمنية حالية

 بيانات البناء ألمتالككأول اثنير  أعاله ، ولكن أقل احتماال  •

 للمناطق الزراعيةنحرفة تغطية مكانية م •

 قد تعمل موسميا فقط •

 بيانات البناء متالكبالنسبة لبثر البلدية ، ولكن أقل احتماال أل  • أعىل بكثثر بالنسبة للري  • بثر صناعي 

 اتالعين ألخذ  رخيصة وسهل • بثر محىلي 

 تكرار أخذ العينات والزيارات المنتظمة •
 

 ومتقطع ، خاصة مع مضخة يدوية منخفض تضيف •

 المياه الراكدة من داخل البثر قد يحتاج إل تطهثر إلزالة  •

 وال يضختعطل قد ي •

 لطبقة المياه الجوفية •
ً
 وأقل تمثيًل

ً
 قد يكون ضحًل

 الخطثر عرضة للتلوث المحىلي  •

قد يوفر إنذاًرا مبكًرا بوصول الملوثات إل منسوب  • آبار الرصد السطحي 
 المياه الجوفية

 كرر أخذ العينات بانتظام •

 معروفة بالكامل من المرجح أن تكون أعمال البناء •

 يمكن استخدام المواد الخاملة •

 تكاليف بناء معتدلة •

 اتيحتاج إل مضخة لجمع العين •

 العناية الالزمة إلزالة المياه الراكدة •

 ال يمثل طبقة المياه الجوفية •

مقاييس الضغط 
 متعددة المستويات

 بالكامل •
ً
 يجب أن يكون البناء معروفا

 يمكن استخدام المواد الخاملة •

 اإلنذار المبكر للملوثات عند منسوب المياه الجوفية •

ي العمودي لجودة المياه  •
قد تشثر إل التقسيم الطبق 

 الجوفية

وحركة الماء ألعىل أو  عموديةقد يشثر إل اختالفات  •
 ألسفل

 تكاليف بناء عالية •

 متخصص ومواد تعهد يحتاج م •

بأستخدام سدود قد يكون من الصعب تثبيته بشكل صحيح  •
ات أخذ العينات جيدة  بير  فث 

 يتطلب أجهزة أخذ عينات خاصة ومشغل ماهر •

 ألخذ العينات رخيصة وسهل • الينابيع

 كرر أخذ العينات والزيارات المنتظمة  •

ة • ة من المياه مسطحات   قد تمثل الينابيع الكبثر كبثر
 الجوفية

ي التوريدات العامة  •
 
قد تحتوي الينابيع المستخدمة ف

 زمنية الحاليةعىل بيانات السالسل ال

 عرضة لمصادر التلوث المحلية •

 قد تكون عرضة لهطول األمطار المباش   •

ا سطحًيا •
ً
ة تدفق  قد تمثل الينابيع الصغثر

امج الوطنية لجودة المياه الجوفية كلًيا ، أو تقريًبا ، عىل آبار اإلمداد ال من أجل الرخص وسهولة أخذ العينات ،  موجودةتعتمد العديد من الث 

يطة أن يكون لدى وكالة المراقبة ترتيب للقيام بذلك مع مشغل اآلبار. نظًرا ألن هذه اآلبار  بشكل عاموإمكانية الوصول  للزيارات المنتظمة ، ش 

ي لتممثلة  يتم تشغيلها بشكل متكرر أو حت  أكثر أو أقل باستمرار ، فمن المرجح أن تكون المياه المستخرجة
 
طبقة المياه الجوفية لك الموجودة ف

ات الزمني1)الجدول   ما يكون العيب األكث  لمثل هذه اآلبار هو أنه قد تكون هناك معلومات قليلة أو معدومة حول أعماق اآلبار ، الفث 
ً
ا ة (. وكثثر

ي تم فحصها ، مستويات المياه ، مواد البناء ، ومعدالت و 
ي البيانات الوصفية خةالمض تضيفأوقات والمضخات الت 

 
. يمكن أن يعيق هذا النقص ف

، والبعض  طبقة المياه الجوفيةقد تجذب بعض اآلبار المياه الجوفية الضحلة والملوثة من الجزء العلوي من  -تفسثر نتائج المراقبة واإلبالغ عنها 

ا ، أو حت  من طبقات المياه الجوفية المخت
ً
ي تسلسل الطبقات. حيثما أمكن ، يجب اختيار آبار المراقبة من اآلخر من أقسام أعمق أقل تلوث

 
لفة ف

ي تتوفر لها بيانات
 .البناءب متعلقة تلك الت 

ية والزراعية. عندما ي، قد يوفر مزي    ج من اآلبار البلدية  تنمية  ري أو أو ال يوجد القليل  وجد الصناعية والري تغطية شبكة كافية للمناطق الحض 

ي المناطق الريفية من اآلبار المصناعية ، قد يكون أ
 
ي  حليةخذ العينات ف

 
ة ف هو الخيار اآلخر الوحيد. قد يوفر اختيار المضخات اآللية الصغثر

 ، من 
ً
ا ، وعينات أكثر تمثيًل

ً
 منتظًما وموثوق

ً
 ذات المضخات اليدوية.  لعامةبار ااآل المدارس أو العيادات وصوًل

دون عدم االستقرار الناجم عن  يناتالعأخذ سهل من الالينابيع كخيار لمراقبة جودة المياه الجوفية ؛ فهي رخيصة و  يتم التقليل من قيمةغالًبا ما 

ة المسطحات المائية الجوفية الكبثر  ة ولديها جلب المياه الجوفية إل السطح ، وعادة ما تكون متاحة للزيارات المنتظمة. قد تمثل الينابيع الكبثر

ة والضحلة تضيفات موثوقة  ة ذات مسارات التدفق القصثر ي موسم الجفاف. إن التشبات الصغثر
 
عرضة للتلوث أكثر أقل استدامة و هي حت  ف
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ي ، قد تقتض حركة المياه الجوفية إل حد كبثر عىل ال
ي الكارست  ي بعض مناطق الحجر الجثر

 
والقنوات المتصلة  شقوقالمحىلي ، ويجب تجنبها. ف

 خيار المراقبة الواقغي الوحيد. هي بالتالي قد تكون الينابيع بتضيفات الينابيع ، و 

امج الوطنية لتحسير  تغطية الشبكة  ي بعض الث 
 
ي تم إنشاؤها خصيًصا للمراقبة ف

ي حالة عدم وجود يتم استخدام اآلبار الت 
 
آبار الضخ الحالية،  ف

األعمق. ومع ذلك ، يتطلب استخدامها رأس اإلمداد يؤثر عىل آبار يصل إل منسوب المياه الجوفية قبل أن  الذي إنذار مبكر بالتلوث قديمولت

ا وموارد تقني ً  كبثر
ً
ي ذلك تطهثر المياه الراكدة )أللبناء ولمضخات  ةماًل

 
ي أخذ العينات، بما ف

 
ة ف (. Misstear et al., 2017خذ العينات ، وخث 

لية حول مصادر تلوث المياه الجوفية مثل مدافن النفايات. نادًرا ما يتم وتستخدم هذه اآلبار عىل نطاق واسع لرصد ظروف المياه الجوفية المح

ي مراقبة جودة المياه  مختصةال جهزةاستخدام األ 
 
ي ذلك أجهزة قياس الضغط المتداخلة وأجهزة أخذ العينات متعددة المستويات ف

 
بالعمق ، بما ف

ي الت وتعقيدها المحيطة عىل نطاق واسع نظًرا لتكلفتها 
 
ي أخذ  تعهديخذ العينات ، األمر الذي يتطلب موأ نصيبف  عالًيا وفنتر

ً
حفر مدربير  تدريبا

. يقتض استخدامها إل حد كبثر عىل مراقبة المصادر الرئيسية للتلوث ، مثل مدافن النفايات أو األعمدة الصناعية ، حيث  العينات، عىل التوالي

ا لتقييم الجودة أمًرا ُبعد العمق المحدد  يعد  حيث
ً
ورًيا لمراقبة نمو وانتشار العمود أو لتقييم تأثثر اإلجراءات العالجية المكلفة .  جيد  رص 

 الجوفية للمياه العينات أخذ رتكرا

، فيجب أن يراعي تكرار أخذ العينات للمياه الجوفية األوضاع الهيدرولوجية  (1رقم  اإلرشاداتيقة وث) أما فيما يتعلق بالمياه السطحية

ي نوعية المياه الجوفية. توالهيدروجيولوجية 
 
ها عىل المعدالت المحتملة للتغثر ف أو المسح األولي المعلومات ذات  سابقةالبيانات ال قدموتأثثر

وري معرفة ما إذا كانت طبقات المياه الجوفية تتكون من مواد غثر مجمعة مثل الرمال والحص  ي الصلة. من منظور تصميم المراقبة ، من الض 
 
ف

ي. فبشكل رينية أو تكون التكوينات الغ ي تشكيالت مدمجة مثل الحجر الرمىلي والحجر الجثر
، تتحرك المياه الجوفية ببطء بير  الحالة االول ق 

ي  يباتالحب
 
ي الالحالة الثانية يمكن أن تتحرك وف

 
 .شقوقالمياه الجوفية بشعة أكث  ف

تعديل نظام أخذ لوفية مرة واحدة سنوًيا ولكن مع مراعاة االعتبارات التالية وبالتالي ، يجب أن يكون الحد األدئ  المطلق ألخذ عينات المياه الج

ي السنة  مرتير  ال تقل عن كثر أ  كراراتالعينات عىل النحو المطلوب. هناك حاجة إل ت
 
ات الموسمية من ف للمياه الجوفية الضحلة الحساسة للتأثثر

ية. يجب أن تؤخذ العينات قبل وبعد موسم األمطار و / أو الري ، وكذلك تلك من هطول األمطار ، التغذية ، الضخ و  ات الحض  المعرضة للتأثثر

ي أوقات ارتفاع
 
ات )الجدول  ايثر منسوب المياه الجوفية، مع مراعاة مجموعات المع وانخفاض ف  استجابة لهذه التأثثر

( وتوفثر األساس 2األكثر

. تعتث  طبقات المياه الجوفية  ال  كثر أ  كرارات. هناك حاجة إل ت1المستوى  لإلبالغ عند  ي
ي الكارست  ي السنة للحجر الجثر

 
تقل عن أرب  ع مرات ف

ي الجودة ألنها غالًبا ما تكون ذات كثافة سكانية عالية ونظام المياه ا
 
ات الشيعة ف لجوفية الساحلية والجزرية الضحلة حساسة بشكل خاص للتغثر

ي ، مما يس ستخراجيتم تعديله بشكل كبثر عن طريق اال 
بب أو يخاطر بتشب المياه المالحة. يمكن الحفاظ عىل الحد األدئ  من الفاصل الزمت 

ي السنة بالنسبة لطبقات المياه الجوفية المحصورة )الشكل 
 
ا وال يتلقون 2ألخذ العينات مرة واحدة ف

ً
( وألولئك الذين لديهم مياه جوفية قديمة جد

ي كلتا الحالتير  ، من ال تغذيةحالًيا 
 
ا. من غثر المحتمل أن تختلف مجموعات المعنشطة. ف

ً
ات الجودة بطيئة جد الخاصة  ايثر مرجح أن تكون تغيثر

ية محددة )الجدول   6.3.2المؤش   اإلبالغ عنب ات بش  ا ، ومن غثر المحتمل اكتشاف مجموعات أخرى تشثر إل تأثثر ً (. يجب أن يكون هذا 2كثثر

ا لشبك كراراتاإلطار لتحديد ت
ً
ة جديدة أو محسنة لرصد المياه الجوفية ، عىل الرغم من أنه من المسلم به أن الموارد قد ال تسمح المراقبة هدف

 بذلك عىل الفور. 

 الجوفية للمياه الميدانية العمليات

ي ذلك اعتبارات الصحة والسالمة. 
 
يجب أن يتبع  العديد من جوانب العمليات الميدانية للمياه الجوفية هي نفس جوانب المياه السطحية ، بما ف

ا إجراء تشغيل قياسي )
ً
ي أيض

لسيطرة وا (QA) ( لضمان االتساق والموثوقية. إن ترتيبات ضمان الجودة1 رقمرشادات وثيقة اإلالعمل الميدائ 

ي برنامج المراقبة )الشكل  (QC) النوعية
 
المالحظات (. 1لها نفس القدر من األهمية بالنسبة للمياه الجوفية ، وتنطبق عىل جميع الخطوات ف

ي تعمل فيها المضخة ، جنًبا  ضيفالتالصب أو الميدانية مفيدة لدعم التفسثر واإلبالغ ، ويجب أن تتضمن معدل 
ة الزمنية الت  المقدر وطول الفث 

 ب المحيطةالظروف  رصد إل جنب مع 
ً
 .هائل أي دليل عىل آثار تلوث موضغي  نقطة أخذ عينات المياه الجوفية ، مثال

ي مستويات المياه الجوفية وتقد تتأثر 
 
ات الموسمية ف عىل الرغم من أنه قد يكون  ضيفها. جودة المياه الجوفية بالظروف الهيدرولوجية والتغثر

ي 
ي  ضطربستمن الصعب أو المستحيل الوصول إل البثر لقياس مستوى المياه الجوفية ، والت 

 
الضخ ، فإن معرفة االختالفات  بسببأي حال  ف

ي ا
 
ا قيًما لبيانات جودةالمحلية ف

ً
ي وقت أخذ العينات ، توفر سياق

 
. قد يتمكن مشغل البثر المياه لمستوى والمستوى غثر المضطرب المحتمل ف

ا بعد هطول 
ً
ي حالة أخذ عينات من الينابيع ، يجب تقدير التضيف ؛ قد يتم تخفيف التضيفات العالية جد

 
من توفثر مثل هذه المعلومات. ف

ورة  األمطار الغزيرة ي  ممثلةمن خالل الجريان السطحي المحىلي ولن تكون الجودة بالض 
 
 .طبقة المياه الجوفيةلتلك الموجودة ف

ي  اءللتأكد من أن العينة تمثل الم
 
ي  طبقة المياه الجوفية ف

 
بالقرب من رأس المضخة ،  األنبوب أعىل، يجب أن تؤخذ من صنبور أخذ العينات ف

ي 
 
 من الخزان أو الصنبور ف

ً
 نظام توزي    ع المياه. يمكن أن يؤدي نقل المياه الجوفية من العمق إل ضغط ودرجة حرارة وظروف أكسجير  مختلفة بدال

ي الموقع. بالنسبة للتضيفات المنخفضة أو المتقطعة ، يجب إزالة ثر غ ايثر عىل السطح إل تغيثر طابعها ، وهو أحد أسباب قياس المع
 
 المستقرة ف

ي ا
 
طبقة المياه لبثر بالمضخة قبل أخذ العينة ؛ توجد إرشادات حول تقدير الحجم المراد إزالته للتأكد من سحب المياه من عمود الماء الراكد ف

 من البثر ) الجوفية
ً
ا من خالل مراقبة ASTM, 2006بدال

ً
حت  تمثل القراءة  ضيفدرجة حرارة التو  موصليةال(. يمكن التحقق من ذلك أيض

  . الجوفيةطبقة المستقرة مياه ال
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ل مجموعات  الجوفية للمياه معايث  ا

ي 
 
حة للمياه الجوفية هي الموصلية الكهربائية ،  1المستوى  ايثر ، فإن مع 6.3.2لمؤش  اإلبالغ عن اللحفاظ عىل قابلية المقارنة العالمية ف المقث 

ات )الجدول  الرقم ي والنث 
ي يجب 2الهيدروجيت 

ي ، إل جانب درجة الحرارة الت 
ي الحقل ( ، والت 

 
. تمثل هذه الخصائص نبعالبثر أو البقياسها ف

ات التملح  ي القياس تأثثر
 
ي كل مكان ، ولكن ال يمكن أن تمثل جميع 2المغذيات )الجدول  تخصيبالتحمض و ، البسيطة ف

 
ي تكون ذات صلة ف

( الت 

ات عىل جودة المياه الجوفية ، وال يمكن أن ت ب فقط عىل تقييم المستوى مالءمة البثر أو النبع لميا ستند التأثثر  .1ه الش 

 (.IAH, 2017ن مقتبس م) المياه الجوفية جودة مراقبةل عاييرمجموعات الم: 2الجدول 

 التعليقات وسبب الدمج المعايث  

للمياه الجوفية 1المستوى  ايث  مجموعة مع  

ي جميع المواقف 
 
عىل خصائص تدفق نظام المياه الجوفية كرار يعتمد الت -للقياس الدوري ف  

EC   ي
ي  مسطحقياس التملح ويساعد عىل تميثر  ال التوصيل الكهربائر

 المائر

pH المياه الجوفية مسطحقياس الحموضة ويساعد عىل تميثر   حموضة 

3NO ات  ملوث  نث 
 
ي ظروف  شائع جدا

 
ي األكسدة، مستقر ف  ، قلق صحي لالستهالك البش 

ي نفس الوقت مثل المع (T) الحرارةيجب قياس درجة 
 
 األخرى ، ايثر وتسجيلها ف

2المستوى اختيار اإلبالغ عند إضافية يمكن من خاللها  ايث  مع  

ي تلك المذكورة أعاله بتكرار 
 
ات الملحوظة ف أقل بعد التغيثر  

Ca, Mg, Na, K ي تقييم العمليات الهيدروجيولوجية وكشف  الكاتيونات الرئيسية
 
ات الزمنية سيساعد ف وتشخيص التغثر

ات الزراعية  ا حساًسا لمجموعة من التأثثر ً الهامة. يمكن أن يكون الكلوريد مؤش 

ية والصناعية  4SO 3Cl, HCO والحض 
 األنيونات الرئيسية

TDS تستخدم  مجموع المواد الصلبة الذائبةEC  ي المستوى
 
 كبديل  1ف

ب ي لمصادر مياه الشر  الرصد الميكروبيولوج 

ي خطر من 
 
التفتيش الصحي  خاللالمصادر المصنفة ف  

FC ازي ي بدون تطهثر ، ولكن البعض المراقبة  القولون الث 
ي تستخدم بشكل روتيت 

الزمة للمصادر الت 

ي أنه يجب دمج هذا مع 
ي العالي وصعوبات أخذ العينات يعت 

أخرى  نهجالتباين الزمت 

ي  ي ذلك التفتيش الصحي لتقييم التعرض للتلوث الميكروئ 
 
 ، بما ف

FS ازية  العقديات الث 

E Coli يكية القولونية  اإلش 

إضافية ايث  مع  

ي المستوى 
 
ي إعدادات هيدروجيولوجية محددة يمكن اإلبالغ عنها ف

 
2مطلوبة ف  

F ات  فلوريد ي بعض الظروف الهيدروجيولوجية كمؤش 
 
وري ف ي نوعية المياه رص 

 
لالختالفات ف

ي تؤثر عىل صحة اإلنسان
 الجوفية الطبيعية الت 

 

As الزرنيخ القابل للذوبان 

U يورانيوم قابل للذوبان 

4NH ي ظروف األكسدة / ا األمونيوم
 
الفقط ف  شدةب ألخث  

 Fe الحديد القابل للذوبان 

Mn المنغنثر  القابل للذوبان 

P ي  الفوسفات
 
 طبقات المياه الجوفية الكارستية ذات الضغوط الزراعية المكثفةفقط ف

تكميلية تدل عىل التلوث ايث  مع  

ية أو صناعية محددة  حيث تم تحديد ضغوط زراعية أو حض 

 

 مبيدات اآلفات المحددة

 ير  الموظف تستخدم من قبلبروتوكوالت أخذ عينات محددة  يار طلب كل معيتس

ات ذات المعدات  ي المختث 
 
ا ف

ً
المهرة ، وتحليلها لحدود الكشف المنخفضة جد

 باهظة الثمن والموظفير  المتخصصير  

المواد العضوية المتطايرة 

 المختارة

 الهيدروكربونات المختارة

 معادن ثقيلة

 الملوثات الناشئة
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حة )وثيقة 2من مصادر بيانات المستوى  ات األكثر فائدة  ايثر ( من المرجح أن تكون المع1، الشكل  المقدمة المقث  الكيميائية اإلضافية هي المؤش 

ا عىل األرجح أن تكون متاحة من برامج المن ا
ً
نهًجا هرمًيا الختيار  2الوطنية. يقدم الجدول  مراقبةلضغوط األخرى عىل المياه الجوفية ، وأيض

ي تهدف إل إعالم ودع ايثر مجموعات المع
ا لالت 

ً
ي يمكن استخدامها أيض

امج الحالية ، والت  إلبالغ م إنشاء مراقبة جديدة للمياه الجوفية أو زيادة الث 

 .2المستوى  عند 

ي أن يرتبط اختيار معايثر أخرى لل
ي )الجدول  مراقبةينبغ  (. غالًبا ما يتم تضمير  األيونات 2واإلبالغ بالضغوط المحلية واإلعداد الهيدروجيولوج 

 عىل تطور الجودة عىل طول نظام تدفق المياه الجوفية ، عىل سبيل المثال حيث يزيد التفاعل مع الرئيسية ب
ً
ي ويمكن أن تقدم دليال

شكل روتيت 

ي الجدول 
 
ما يكون أحد متطلبات المراقبة كتذكثر بأن هذا غالًبا   2طبقات المياه الجوفية الكربونية من التمعدن. تم تضمير  الجودة الميكروبية ف

ياألس   ، عىل الرغم من أنه ليس اسية المتعلقة باالستهالك البش 
ً
ي اللجودة المحيطة ل متطلبا

 
قد تكون الضغوط عىل المياه . SDG 6.3.2 مؤش  ف

ية أو الصناعية جراء الجوفية واضحة بالفعل من  ي المسوحات موجودةوبرامج المراقبة الالقائمة التنمية الزراعية أو الحض 
 
 ، أو يمكن تحديدها ف

ي أنه ال توجد إجابة "صحيحة" واحدة وشاملة من حيث اختيار مع
يمكن أن يوفر إطاًرا مناسًبا.  2المراقبة ، ولكن الجدول  ايثر األولية. وهذا يعت 

ي  عيناتاليجب أن يالحظ الممارس أن جمع عينات المياه الجوفية قد يتطلب حاويات خاصة أو إجراءات ميدانية ؛ عىل سبيل المثال ، 
 تخضعالت 

رة يجب ان يتم ترشيحها  و  الكاتيون )العنارص الموجبة(لتحليل  ي حاويات مناسبة ال تؤثر سلًبا عىل جودة العينة العنارص الث  
 
 وتحمضها وتخزينها ف

(Misstear et al., 2017). 

ي 
 
ار بصحة جودةيمكن أن تؤدي االختالفات ف ي إل اإلرص  اإلنسان ، وبشكل أساسي الزرنيخ والفلوريد  المياه الجوفية الطبيعية ذات األصل الجيولوج 

(. قد تكون اآلثار الصحية واضحة بالفعل وقد يتم استخدام تدابثر التخفيف ، مثل إزالة الزرنيخ والفلوريد من المياه الجوفية 2)الجدول 

ي الجودة
 
ي االعتبار أن استخراج المياه  المستخرجة. يجب الحفاظ عىل مراقبة المياه الجوفية لمعرفة ما إذا كانت هناك اتجاهات ف

 
، مع األخذ ف

ي البيئات الهيدروجيولوجية حيث تكون هذه  المراقبة تتواجد هذه الملوثات. عندما ال  تحريكالجوفية قد يعدل الظروف الجوفية ويشجع عىل 
 
ف

كاني عىل األرجح ايثر المع ة للزرنيخ والث  ، الوديان المتصدعة ، وبعض مناطق الطابق السفىلي البلوري  ةإشكالية ، مثل األحواض الغرينية الكبثر

 للفلوريد ، فيجب إنشاؤها. 

 الجوفية للمياه الهدف تحديد

ا عىل الظروف الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية.  جودةيمكن أن تكون 
ً
المياه الجوفية المحيطة شديدة التباين بير  طبقات المياه الجوفية ، اعتماد

ي المناطق الرطبة والمعتدلة من المرجح أن تحت
 
محيطة ال EC ، كما هو موضح من خالل قيم عىل تمعدن عام منخفضوي طبقات المياه الجوفية ف

ي الال
 
ي حير  أن تلك الموجودة ف

 
 قنواتتصل إل أربعة أو خمسة أضعاف. تميل  EC القاحلة ذات التغذية األقل قد يكون لها قيم مناطقمنخفضة، ف

ي  ةالتدفق الطويل
 
ا إل إنتاج تمعدنات مرتفعة وقيمف

ً
من خط  نطاقأعىل. وبالتالي ، من المتوقع وجود  EC طبقات المياه الجوفية العميقة أيض

ا لموارد المياه الجوفية EC األساس للحالة المحيطة ، حيث ال تمثل قيم
ً
ورة تلوث  .األعىل بالض 

هج تحديد األهداف نمناسًبا دائًما. يتمثل  SDG 6.3.2 المياه الجوفية المحيطة لمؤش  قد ال يكون استخدام القيم اإلرشادية الحالية لتقييم جودة 

ي تحديد القيم المستمدة من الخلفية ذات الصلة محلًيا أو جودة المياه الجوفية األساسية. 
 
ي ، عىل األقل بالنسبة لو ف

، أن األهداف  ECلهذا يعت 

ات ياه الموضوعة لطبقات المياه الجوفية أو لمسطحات الم الجوفية ، قد تكون أفضل من األهداف الوطنية. من ناحية أخرى ، بما أن مراقبة النث 

 .واإلبالغ عنها تتعلق باآلثار المحتملة عىل صحة اإلنسان ، فمن المرجح أن تكون األهداف الوطنية مناسبة

 الخالصة

ي سياق  المحيطة مياه الجوفيةالودة جتقدم هذه الوثيقة إرشادات فنية محددة بشأن مراقبة 
 
الخاص بأهداف التنمية  6.3.2مؤش  تطبيق الف

ح التحديات الخاصة بمراقبة المياه الجوفية. يجب تحديد طبقات المياه الجوفية وتحديد (SDG Indicator 6.3.2المستدامة ) . تم ش 

ىل البيانات المتاحة. وتناقش مزايا وعيوب استخدام آبار بناًء عالجوفية باستخدام نماذج هيدروجيولوجية مفاهيمية بسيطة مسطحات المياه 

ح لمجموعات المع المياه  لمراقبة ايثر اإلمداد القائمة أو آبار المراقبة الجديدة أو الينابيع ألخذ عينات المياه الجوفية. يمكن استخدام إطار مقث 

 .ولدعم إنشاء أو تحسير  مراقبة جودة المياه الجوفية الوطنية 2لمستوى لالمحتملة  ايثر لتحديد مجموعات المع الجوفية
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